POZVÁNKA
Pražská oblastní organizace ČMA Vás srdečně zve na
189. MANAŽERSKÝ KLUB, který se koná ve čtvrtek 24. 11. 2011
od 18 do 21 hodin v klubu Golem, Na Perštýně 18, Praha 1

JAKÉ JSOU SOUČASNÉ A BUDOUCÍ
PROBLÉMY ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ?

V zajímavém programu vystoupí dva špičkoví manažeři z TOP 10 soutěže
Manažer roku 2010 - Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA - ředitelka
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,
MBA - děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Golem Club je otevřen již od 17 hodin a nabídne vám teplá jídla a nápoje za
rozumné ceny. K otevření vstupu do budovy zvoňte prosím na zelený zvonek
vpravo od dveří.
S přátelským pozdravem
mobil: 602 44 66 99
www.cma.cz

Ing. Ivo Gajdoš
viceprezident ČMA
ivo.gajdos@seznam.cz

Krátké představení vystupujících:
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA - ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Manažerka odvětví Zdravotní a sociální péče a 6. místo v TOP 10 MR 2010.
Mgr. Dana Jurásková vystudovala v r. 1992 pedagogickou fakultu Univerzity
Karlovy. V r. 2004 získala na Prague International Business School titul MBA
a v r. 2007 na lékařské fakultě Univerzity Palackého titul Ph.D. V lékařském
oboru prošla „od píky“. V r. 1980 jako zdravotní sestra, přes náměstkyni
ředitele Thomayerovy nemocnice, v r. 2009 ředitelku VFN, 5/2009 – 7/2010
ministryní zdravotnictví. V roce 2010 se vrací na ředitelku VFN.
Za dobu svého působení ve zdravotnictví se velice aktivně podílela na
zavedení standardů kvality lékařské a ošetřovatelské péče. Důsledně trvá, mnohdy
nepopulárně, na stanovení úkolů, jejich splnění a pravidelné vyhodnocení. Odmítá paušalizaci
ohodnocení a benefitů. Prosazuje odměňování dle schopností a kvality výkonu práce, je proti
nivelizaci. Upřednostňuje jednání – face to face. Jako spolupracovníky vybírá, pokud je to
možné, ty, kteří jsou naladěni na stejnou pracovní misi. Jedním z hlavních úkolů jako top
manažerky je lidi a kolektivy stmelovat. Zdravotní péče vyžaduje, jak individuální znalosti a
schopnosti, tak i spolupráci. Tento, na pohled samozřejmý, princip řízení je na tak rozsáhlém a
strukturovaném pracovišti jako je VFN, těžko realizovatelný. Ve VFN pracuje 46 pracovišť,
každé má svá specifika a řídí je výjimeční špičkoví odborníci. Vytvoření synergického
medicínského ústavu, který zajišťuje komplexní lékařskou péči, je pro Mgr. Juráskovou cílem.
Jejím vzorem je Mayova klinika v USA, ale je to běh na dlouhé trati a roky tvrdé práce.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Manažer odvětví „Univerzitní a manažerské vzdělávání“ a
4. místo v TOP 10 MR 2010.
Prof. Zima v roce 1990 vystudoval fakultu všeobecného lékařství UK. Po
studiu nastoupil na 1. lékařskou fakultu UK, v r. 2002 získal titul doktora
lékařských věd DrSc. a v r. 2001 byl jmenován profesorem (jeden z
nejmladších). Od r. 2005 je děkanem 1. lékařské fakulty UK.
Od roku 1999 působil jako přednosta Ústavu klinické biochemie a
laboratorní diagnostiky. Ústav modernizoval, průběžně ovlivňuje jeho rozvoj a předpokládá, že
se tam vrátí. Jako děkan 1. LF UK má za sebou tvrdou, vysoce sofistikovanou, vědecky
erudovanou, perspektivní a hlavně společensky potřebnou a prospěšnou činnost.
Zmodernizoval fakultu na evropskou úroveň, zavedl elektronizaci vzdělávání, živé přenosy z
operačních sálů, nepovinně vzdělávání studentů a pedagogů a další vědecko-manažerské
metody pedagogiky a řízení.
Prof. Zima má podíl na zavedení kreditního systému ECTS (European Credit Transition System). Dále na nejpočetnější výměně studentů v programu ERASMUS – SOCRATES. Podílí se,
podporuje a osobně se zúčastňuje řešení vědeckých projektů. Je v čele pokroku, inovací, modernizace a vysoké profesionality v lékařských oborech, které může ovlivňovat.
Na fakultě založil Fond děkana pro zasloužilé pracovníky, kteří jsou již v seniorském věku. Je
předsedou Asociace lékařských fakult. Cílem prof. Zimy jako děkana je dokončit přestavbu a
modernizaci 1. LF UK. Jako vědec chce připravit zásady nového financování vědy. Jako občan
naší země cítí za svoji povinnost soustavně zkvalitňovat lékařskou péči o spoluobčany.

